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Memorandumul pentru modificarea  

și completarea Legii nr.217/2016  
 

 

Prezentul punct de vedere la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare este susținut de Institutul pentru 

Cercetări în Economie Circulară și Mediu "Ernest Lupan "- IRCEM, ROCESP-

PLATFORMA-ASIST, FEDERAȚIA BĂNCILOR PENTRU ALIMENTE,  …. 

În ceea ce privește Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, considerăm că pentru un impact real în 

societatea noastră este nevoie să luăm în calcul mai multe aspecte ce vor avea un impact 

major pozitiv în România.   

Conform datelor prezentate de Parlamentului European, „alimentele pierdute sau risipite 

contribuie la schimbările climatice, având o amprentă de carbon la nivel global de 

aproximativ 8% din totalul emisiilor cu efect de seră antropogene globale. Aceste alimente 

reprezintă o risipă de resurse limitate, precum pământ, energie şi apă de-a lungul întregului 

ciclu de viaţă al produselor. Pentru fiecare kilogram de alimente produse, sunt eliberate în 

atmosferă 4,5 kg de C02”.  De asemenea aproape o treime din producția totală de mâncare 

este irosită în fiecare an (1.3 miliarde tone).   

În România, statisticile estimează 1,35 milioane de tone de deșeuri alimentare menajere pe 

an, reprezentând între o treime și jumătate din cantitatea totală de alimente pentru consum 

uman produsă într-un an, adică circa 70 kg/locuitor pe an, față de 173 kg/locuitor, media 

europeană, în timp ce aproximativ 14,7% din populația țării nu își poate permite o masă cu 

carne sau echivalentul vegetarian la două zile (UNEP, 2021; Eurostat, 2020). 

Pentru a vedea care sunt lucrurile ce lipsesc din această propunere legislativă și a ne asigura 

că aducem aceste elemente în atenția dvs., Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară 

şi Mediu „Ernest Lupan” a organizat o întâlnire cu stakeholderi implicați activ în 

combaterea risipei alimentare și a sistematizat elementele prezentate.  

În cele ce urmează am punctat ideile discutate în cadrul întâlnirii pe care am avut-o în 

cadrul Grupul consultativ 4- Hrană, Agricultură, Bioeconomie al Platformei Părților 

interesate pe Economie Circulară din România din cadrul IRCEM, și propunerile pentru 

completarea actualei legi sunt următoarele: 

  

1. Valorificarea unor deşeuri şi subproduse vegetale din industria alimentară, în 

vederea obținerii unor ingrediente funcționale ( ex: painea-> pesmet, sau 

transformare în alte produse); 

2. Produse perisabile (lapte, ouă) -> prelungire date pentru consum; 

3. Congelarea cărnii refrigerate în ultimile zile de valabilitate; 
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4. Alimente sensibile care nu se donează (carne, ouă..) care ar trebui să fie păstrate 

corespunzător și să intre pe lista alimentelor donate; 

5. „A se consuma de preferință înainte de….” se referă la calitate – Produsele 

alimentare pot fi consumate în siguranță după depășirea datei corespunzătoare 

mențiunii „A se consuma de preferință înainte de”, cu condiția ca instrucțiunile 

de depozitare să fie respectate și ca ambalajul să nu fie deteriorat, dar gustul și 

textura lor ar putea începe să se altereze. Comisia Europeană estimează că până 

la 10% din cele 88 de milioane de tone de deșeuri alimentare generate anual în 

UE sunt corelate cu marcarea datei de expirare a  produselor alimentare; 

6. Platforma online împotriva risipei alimentare care să înceapă să funcționeze cât 

de curând și să fie dezvoltată pe parcurs. Dezvoltarea acesteia în 3 ani, este prea 

mult și ar trebui să se găsească o soluție pentru a putea fi implementată cât mai 

curând; 

7. Legea să precizeze expres că vor fi norme specifice și individuale pentru fiecare 

categorie de actori din ecosistem ( retailer, restaurant, producător, consumator 

final.etc); 

8. Ținte pe cantități reduse de la risipă, care să fie impuse producătorilor și 

distribuitorilor. 

 

 
 
Din atitudine pentru dezvoltare durabilă, 
Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu „Ernest Lupan” – IRCEM 
Dr.ing.ec. Lakatos Elena-Simina 
 

 


